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Силабус навчальної дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ» 

Спеціальність: 125 «Кібербезпека» 

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основні напрямки, принципи та умови організаційного захисту. 

Основні підходи і вимоги до організації системи захисту. Основні 

методи, сили, та засоби які використовують для організації захисту. 

Віднесення відомостей до різних видів таємниць. Порядок 

засекречування та розсекречування відомостей. Дозвільна система 

доступу персоналу до конфіденційної інформації. Основні підходи 

та принципи організації внутрішньооб’єктового та перепусткового 

режимів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок 

кваліфікаційного підходу до організаційно-правового забезпечення 

робіт з захисту інформації на підприємстві. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– розуміння вимог та задач забезпечення інформаційної безпеки; 

– розуміння організаційно-правового забезпечення робіт із 

захисту інформації; 

– знання нормативних документів, які регламентують діяльність в 

області захисту; 

– розуміння організаційно-методичних основ захисту інформації. 

– знання порядку віднесення відомостей до різних видів 

конфіденційної інформації; 

– знання порядку засекречування та розсекречування відомостей; 

– знання основних організаційних та технічних заходів з 

забезпечення інженерно-технічного захисту інформації. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

- здатність організувати внутрішньооб’єктовий та пропускний 

режим на підприємстві; 

- здатність категорувати інформацію за ступенями секретності; 

- здатність оброблювати документи, що містять конфіденційну 

інформацію; 

- здатність організувати допуск та доступ персоналу до 

конфіденційної інформації; 

- здатність організувати захист інформації при проведенні 

заходів рекламного характеру та видавничої діяльності; 

- здатність організувати захист інформації при проведенні 

нарад; 

- здатність організувати інженерно-технічний захист 

інформації. 

 

Навчальна логістика 

Зміст дисципліни: Організаційне забезпечення інформаційної 

безпеки. Організаційні основи захисту інформації на підприємстві. 

Віднесення відомостей до конфіденційної інформації. 

Засекречування та розсекречування відомостей. Організація 

допуску та доступу персоналу до конфіденційної інформації. 

Основні напрямки та методи роботи з персоналом підприємства, 

допущеним до конфіденційної інформації. Організація захисту 

інформації при проведенні рекламної та видавничої діяльності. 

Захист інформації при здійсненні міжнародного співробітництва та 

виїзду персоналу підприємства за кордон. Організація 

внутрішньооб’єктового режиму на підприємстві. Організація 

захисту інформації при проведенні нарад. Організаційно-методичні 

основи захисту інформації. Організація інженерно-технічного 

захисту інформації. Типові заходи з інженерно-технічного захисту 

інформації. Методика прийняття рішення на захист від витоку. 

Організація контролю за станом захисту конфіденційної інформації 

на підприємстві. Організація аналітичної роботи в області захисту 

інформації на підприємстві. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: мультимедійні презентації. 

Форми навчання: денна, заочна. 

 
Пререквізити Результати вивчення даного курсу є базою для виконання 

дипломної бакалаврської роботи. 

 

Пореквізити Знання та вміння, можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи та є базовими для вивчення навчальних 

дисциплін: “Системи технічного захисту”, “Інформаційно-

комунікаційні системи та мережі” “Управління інформаційною 

безпекою”, “Безпека ІКСМ”, “Комплексні системи захисту 

інформації”. 



 

 

 

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Домарєв В.В., Швець В.А., Шестакова В.В. Організаційне 

забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом. 

Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2006. – 108 с. 

2. Домарєв В.В., Скворцов С.О. Організація захисту 

інформації на об’єктах державної та підприємницької діяльності. 

Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. – 102 с. 

3. Диев С.А. Организация и современные методы защиты 

информации. – М.: Банковская Академия, 2007. – 420 с. 

4. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. – М.: Акад. 

проект; Гаудеамус, 2004. – 544 с. 

5. Меньшаков Ю.К. Защита объектов и информации от 

технических средств разведки. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 

2002. – 399 с. 

6. ЗУ «Про державну таємницю». 

7. ЗУ «Про інформацію» 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9161 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальні та мультимедійні аудиторії, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит, тестування  

Кафедра Комп’ютеризованих систем захисту інформації 

Факультет Кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Викладач(і) Петренко Андрій Борисович 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

http://kszi.nau.edu.ua/ru/kadrovij-sklad/39-

vukladachi/101-petrenko-andrij-borisovich 

Тел.: 044 4061809 

E-mail: andrii.petrenko@npp.nau.edu.ua    

                                 Робоче місце: 11.418 

 

Телющенко Валентина Анатоліївна 

Посада: асистент 

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

http://kszi.nau.edu.ua/ru/kadrovij-sklad/39-

vukladachi/102-telyushchenko-valentina-

anatoliivna 

Тел.: 044 4061809 

E-mail: valentyna.teliushchenko@npp.nau.edu.ua     

                                                                      Робоче місце: 11.418 

 

 

 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс:  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9161


Лінк на дисципліну  

 

 


